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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثامنة واألربعون

 2018أاير/مايو  10 -نيسان/أبريل  30بون، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت2البند 

 املسائل التنظيمية
 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  
 ةالتنفيذي ةمذكرة مقدمة من األمين  

 جدول األعمال املؤقت -أولا  
 افتتاح الدورة -1
 املسائل التنظيمية -2

 األعمال؛إقرار جدول  )أ( 
 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب( 
 تيسري تبادل اآلراء يف إطار عملية املشاورات والتحليالت الدولية؛  )ج( 
 األنشطة األخرى املقررة. )د( 

املعلومااااات املقدمااااة ماااان األطاااارا  املدرجااااة يف املرفاااا  األول لالت اقيااااة وا ااااتعرا   اااا    -3
 املعلومات:

الوطنية السابعة املقدمة من األطارا  املدرجاة البالغات حالة تقدمي وا تعرا   )أ( 
 ؛ لسنتنيوتقارير ا الثالثة اخلاصة ب رتة ا يف املرف  األول لالت اقية

جتميااات وتولياااي تقاااارير فااارتة السااانتني التالياااة املقدماااة مااان األطااارا  املدرجاااة يف  )ب( 
 املرف  األول لالت اقية. 

  املرف  األول لالت اقية: املعلومات املقدمة من األطرا  غري املدرجة يف -4
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املعلومااات الااواردة يف البالغااات الوطنيااة املقدمااة ماان األطاارا  غااري املدرجااة يف  )أ( 
 املرف  األول لالت اقية؛ 

ا ااااتعرا  اختتاصااااات فرياااا  اخلاااايناء اال تشاااااري املعاااا   لبالغااااات الوطنيااااة  )ب( 
  املقدمة من األطرا  غري املدرجة يف املرف  األول لالت اقية؛

 تقدمي الدعم املايل والتق ؛  )ج( 
التقارير املوجزة بشأن التحليال التقا  للتقاارير اةدلاة ل ارتة السانتني املقدماة مان  )د( 

 األطرا  غري املدرجة يف املرف  األول لالت اقية؛ 
 الطرائ  واملبادئ التوجيهية للمشاورات والتحليالت الدولية. تنقيح  )ه( 

 4مان املاادة  10شرتكة للمسامهات اةددة وطنياً املشار إليهاا يف ال قارة األطر الزمنية امل -5
 من ات اق  ريس. 

مان  12وضت طرائا  وإجاراءات لتشا يل وا ات داس الساعل العااس املشاار إليار يف ال قارة  -6
 من ات اق  ريس.  4املادة 

مان  12وضت طرائا  وإجاراءات لتشا يل وا ات داس الساعل العااس املشاار إليار يف ال قارة  -7
 من ات اق  ريس.  7املادة 

 ا تعرا  طرائ  وإجراءات آلية التنمية النظي ة.  -8
تنسي  الدعم املقدس لتن ي  األنشاطة فيماا يتتال اجاراءات الت  ياي يف قطاااب ال اا ت  -9

 ذلك الرتتيبات املؤ سية.  يف البلدان النامية، مبا يف
 كوروني يا املشرتك بشأن الزراعة. عمل   -10
 . (1)تقرير جلنة التكيي -11
 . (2)املسائل املتعلقة أبقل البلدان منواً  -12
 خطط التكيي الوطنية.  -13
 تطوير التكنولوجيا ونقلها:  -14

 نطاق وطرائ  التقييم الدوري آللية التكنولوجيا؛  )أ( 
 تن ي  مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ. فعالية ا تعرا   )ب( 

يتعاني  علاا األطارا  تقادوها وفقااً املسائل املتعلقة بتمويل املناخ: حتديد املعلوماات الا   -15
 من ات اق  ريس.  9من املادة  5لل قرة 

 املسائل املتعلقة ببناء القدرات من أجل البلدان النامية:  -16
 مبوجب االت اقية؛  بناء القدرات )أ( 
 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو. )ب( 
__________ 

  .21-س أ/1من املقرر  45و 42و 41املسائل املشار إليها يف ال قرات  (1)

 . 21-س أ/1من املقرر  45و 41املسائل املشار إليها يف ال قرتني  مبا يف ذلك (2)
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 أتلري تن ي  تدابري التتدي:  -17
 حتسني املنتدى وبرانمج العمل؛  )أ( 
طرائاااا  املنتاااادى املعاااا  بتااااألري تن ياااا  تاااادابري التتاااادي وباااارانمج عملاااار وو ائ اااار  )ب( 

 مبوجب ات اق  ريس؛ 
 من بروتوكول كيوتو؛  3املادة من  14املسائل املتعلقة  ل قرة  )ج( 
 . 10-س أ/1التقدس اةرز يف تن ي  املقرر  )د( 

النهو  بتن ي  أعمال التثقيي والتدريب وتوعية عامة اجلمهور ومشااركتر ووصاولر  بل  -18
 ات اق  ريس. املت  ة يف إطار من أجل تعزيز اإلجراءات  املعلوماتإىل 

 وت ري املناخ. املسائل اجلنسانية  -19
 الرتتيبات اخلاصة  الجتماعات احلكومية الدولية.  -20
 املسائل اإلدارية واملالية واملؤ سية:  -21

 اال تعرا  املتواصل لو ائي األمانة وعملياهتا؛  )أ( 
 . املسائل املتعلقة  مليزانية )ب( 

 مسائل أخرى.  -22
 . عن أعماهلااختتاس الدورة والتقرير  -23

 شروح جدول األعمال املؤقت -ياا اثن 
 افتتاح الدورة -1 

 ي تتح الرئيس، السيد إوانويل دوميساين دالميا  ) اوازيالند( الادورة الثامناة واألربعاني  -1
 . 2018نيسان/أبريل  30للهيئة ال رعية للتن ي  ) يئة التن ي ( يوس االلنني 

 املسائل التنظيمية -2 
 إقرار جدول األعمال )أ( 

،  الت ااق مات الارئيس، ةالتن ي يا ةر األميناتا ُيعر  جدول األعمال املؤقات، الا ي أعد -2
 من أجل إقرار . 

FCCC/SBI/2018/1 ةجااادول األعماااال املؤقااات وشاااروحر. مااا كرة مقدماااة مااان األمينااا 
 ةالتن ي ي

 http://unfccc.int/10553 معلومات إضافية

http://unfccc.int/10553
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 تنظيم أعمال الدورة )ب( 
ي طي جدول األعمال بشكل شامل مجيت جوانب تن يا  االت اقياة والعدياد مان جواناب  -3

تن ي  ات اق  ريس والبعض من جوانب تن ي  بروتوكول كيوتو. ومن األ ا ي أن تظل األطارا  
 . وقاد أعاادمان أجال ضامان إحاراز تقادس متاوازنخبتوص مجيت بناود جادول األعماال جبد  تعمل 

اهليئااات ال رعيااة وإىل اهليئااات مااؤ ر األطاارا  يف دورتاار الثالثااة والعشاارين أتكيااد طلباار املوجاار إىل 
إىل بشاأن باارانمج العمال يف إطاار ات اااق  رياس وإحالاة النتااائج املنشاأة حلثهاا علاا تسااريت عملهاا 

ال رعياة للتن يا  . و اتدعو اهليئاة (3)انعقاد الادورة الرابعاة والعشارين يف موعد أقتا مؤ ر األطرا  
 تواصاال اهليئااة ال رعيااة  ،األطاارا  فيهااا إىل دعاام ا ااتعابتها لاا لك الطلااب. و إلضااافة إىل ذلااك

للتن ي  تعاوهنا مت اهليئات ال رعية األخرى و تعزز  عند االقتضاء مت  رعة اقارتاب املوعاد اةادد 
 لتن ي  برانمج العمل يف إطار ات اق  ريس. 

ة اخلاصة  لدورة الثامناة واألربعاني هليئاة التن يا  معلوماات يالشبكو ُتنشر علا الت حة  -4
. واملناادوبون مادعوون إىل الرجااواب إىل اجلاادول الازم  العاااس والااينانمج (4)م تالة عاان أعماال الاادورة

، وإىل االطااالاب  نتظاااس علااا شاشااات الاادائرة التل زيونيااة امل لقااة ملعرفااة اجلاادول (5)اليااومي للاادورة
ث ألعماااال  يئاااة التن يااا . ولال ااات ادة إىل أقتاااا حاااد  كااان مااان وقااات الت اااااو  الااازم  اةاااد  

اختتاس الدورة يف املوعد املقرر،  يقرتح رؤ اء اجللسات،  لتشاور مت األطرا  وبطريقة وضمان 
ش افة، هنعاً لكسب الوقت يف  ياق تنظيم جلسات الادورة وحتدياد جادوهلا الازم ، مات مراعااة 

رئيساا . ويف  ا ا الساياق،  ايقرتح (6)ذات التلة التادرة عن  يئة التن ي  اال تنتاجات السابقة
واهليئاة ال رعياة للمشاورة العلمياة والتكنولوجياة ) يئاة املشاورة(  ( يئاة التن يا اهليئة ال رعياة للتن يا  )

وال ري  العامل امل تص املع   ت ااق  رياس )فريا  ات ااق  رياس( مواعياد هنائياة لوقاي أعماال 
رقة ولتقدمي اال تنتاجات لضمان إاتحتها للعلسة العامة اخلتامية جبميت ل اات األمام املتحادة األف

 الرمسية الست. 

 تيسّي تبادل اآلراء يف إطار عملية املشاورات والتحليالت الدولية )ج( 
يعقد تيسري تبادل اآلراء اخلامس يف إطار عملية املشاورات والتحليالت الدولية للتقاارير  -5

يف  ااااا   الااااادورة فيماااااا ماااااص البلااااادان النامياااااة  (7)اةدلاااااة ل ااااارتة السااااانتني يف إطاااااار  يئاااااة التن يااااا 
 شابا// 9ال  قدمت تقارير حمدلة ل ارتة السانتني والا  ُأباز بشاأهنا تقريار ماوجز  لاول  األطرا 
. و ااو  يت اا  شاكل حلقااة عماال م توحااة جلميات األطاارا . و ُيساامح ل طاارا  2018فينايار 

 املهتمة بتقدمي أ ئلة كتابية  ل اً. 

 http://unfccc.int/10054 and http://unfccc.int/9382 معلومات إضافية

__________ 

  .4، ال قرة 23-س أ/1املقرر  (3)

(4) http://unfccc.int/10553 . 

 . http://unfccc.int/2860.phpبرانمج العمل اليومي متاح علا املوقت التايل:  (5)

 . 221-218، ال قرات FCCC/SBI/2014/8الوليقة  (6)
  ف  الرابت.، املر 17-س أ/2املقرر  (7)

http://unfccc.int/10054
http://unfccc.int/9382
http://unfccc.int/10553
http://unfccc.int/2860.php
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 األنشطة األخرى املقررة )د( 

 عمليات ال حص التق   
 ااااُتنظم عمليتااااا ال حااااص التقاااا  املتعلقتااااان  لت  يااااي والتكيااااي بتااااورة مشاااارتكة بااااني  -6

، فيمااا جتااري جلنااة التكيااي عمليااة ال حااص التقاا  املتعلقااة (8)اهليئتااني،  يئااة التن ياا  و يئااة املشااورة
ألمانااة يف  اا   الاادورة  لساالة ماان اجتماعااات اخلاايناء  لتكيااي. ودعماااً هلاااتني العمليتااني، تاانظم ا

 . (9)التقنيني بشأن الت  يي والتكيي

-http://climateaction2020.unfccc.int/tep/technical-expert معلومات إضافية

meetings and http://unfccc.int/10144  

  وفايف  خليناءاحوار   
،  ااتنظم األمانااة حااواراً (10)الثالثااة والعشاارونبناااء علااا طلااب مااؤ ر األطاارا  يف دورتاار  -7

 اابل تيسااري تعبئااة بشااأن لل اايناء ال تكشااا  ةموعااة وا ااعة ماان املعلومااات واملاادخالت واآلراء 
وتعزيز الدعم، مبا يف ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، من أجل جتنب اخلينات وأتمينها 

هلا، مباا يف والتتدي اخلسائر واألضرار املتتلة  آلاثر املعادية لت ري املناخ، وتقليلها إىل أدىن حد 
  ا تسمية را  علا ذلك الظوا ر املناخية القتوى والظوا ر البطيئة احلدوث. وات   مؤ ر األط

 . (11) وفا لل يناء احلوار حوار
و اااُينظحم حاااوار  اااوفا لل ااايناء حتااات توجيااار رئااايس  يئاااة التن يااا  واللعناااة التن ي ياااة آللياااة  -8

إعااداد شااد باار يف و ُيسرت خ، ت ااري املنااا املرتبطااة بتااألريات خلسااائر واألضاارار املعنيااة  وار ااو الدوليااة 
 . 22-س أ/4)و( من املقرر 2 قرة الورقة ال نية املشار إليها يف ال

 األنشطة األخرى  
 من املقرر  إلضافة إىل ذلك تنظيم األنشطة التالية  القرتان مت الدورة: -9

 أدان (؛ 62االجتمااب الثاين للعنة  ريس املعنية ببناء القدرات )انظر ال قرة  )أ( 
 65و 61ظار ال قارتني االجتمااب السابت ملنتدى دير ن بشأن بناء القدرات )ان )ب( 
 أدان (؛

 ؛(12)احلوار السادس بشأن العمل من أجل التمكني املناخي )ج( 
)ب( 67حلقااة تدريبيااة ألناااء الاادورة بشااأن النم جااة االقتتااادية )انظاار ال قاارة  )د( 
 أدان (؛

__________ 

 . 126و 112، ال قراتن 21-أ س/1املقرر  (8)

  )أ(.129)أ( و111، ال قراتن 21-س أ/1املقرر  (9)

 . 9، ال قرة 23-س أ/5املقرر  (10)

 . 81، ال قرة FCCC/CP/2017/11الوليقة  (11)

 .http://unfccc.int/10123انظر املوقت التايل:  (12)

http://climateaction2020.unfccc.int/tep/technical-expert-meetings
http://climateaction2020.unfccc.int/tep/technical-expert-meetings
http://unfccc.int/10144
http://unfccc.int/10123
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حلقة عمل ألناء الدورة بشأن العمل من أجل التمكني املناخي يف إطار ات اق  )ه( 
 أدان (؛ 76ال قرة  ريس )انظر 

 أدان (؛ 80)انظر ال قرة املسائل اجلنسانية حلقة عمل ألناء الدورة بشأن  )و( 
 أدان (. 82احلوار اجلنساين )انظر ال قرة  )ز( 

املعلومااات املقدماااة ماان األطااارا  املدرجاااة يف املرفاا  األول لالتفاقياااة وا اااتعرا   -3 
 هذه املعلومات

حالااة تقاادس وا ااتعرا  البالوااات الوطنيااة السااابعة املقدمااة ماان األطاارا  املدرجااة يف املرفاا   )أ( 
 وتقاريرها الثالثة اخلاصة بفرتة السنتني  التفاقيةلاألول 
البلادان األطارا  مان طلب ماؤ ر األطارا  يف دورتار الساابعة عشارة  معلومات أ ا ية: -10

. و لتااايل كااان ماان امل اارو  أن تقاادس (13)ل أربعااة أعااواساملتقدمااة تقاادمي بالغاهتااا الوطنيااة كاملااة كاا
. وطلباات الاادورة 2018كااانون الثاين/يناااير   1البلاادان املتقدمااة بالغاهتااا الوطنيااة السااابعة  لااول 
املتقدماااة تقااادير التقاااارير عااان فااارتات األطااارا  الساااابعة عشااارة ملاااؤ ر األطااارا  أيضااااً مااان البلااادان 

ماان امل اارو  بناااًء علااا ذلااك أن تقاادس األطاارا  تقارير ااا . وكااان 2014الساانتني بدايااة ماان عاااس 
، بوصاا ها مرفقاااً لبالغاهتااا الوطنيااة 2018كااانون الثاين/يناااير   1عاان فاارتة الساانتني الثالثااة  لااول 

 .(14)السابعة أو كتقرير من تل
بالغاااااً ماااان البالغااااات  35قااااد تلقاااات األمانااااة كاناااات   2018شاااابا//فيناير  19وحاااا   -11

من النمااذج اجلدولياة املوحادة  منوذجاً  36تقريراً عن فرتة السنتني الثالثة والا  35الوطنية السابعة و
 قدمة. لتقارير املا تعرا      ااألمانة املرتبطة بتقارير فرتة السنتني الثالثة، و تنس  

 اااتدعا  يئاااة التن يااا  إىل اإلحاطاااة علمااااً  الاااة تقااادمي وا اااتعرا  البالغاااات  اإلجاااراء: -12
 الوطنية السابعة والتقارير عن فرتة السنتني الثالثة. 

ن فرتة عارير التقو حالة تقدمي وا تعرا  البالغات الوطنية السابعة 
 السنتني الثالثة. م كرة مقدمة من األمانة

FCCC/SBI/2018/INF.7 

http://unfccc.int/10267 معلومات إضافية 

جتميااو وتوليااا تقااارير فاارتة الساانتني الثانيااة املقدمااة ماان األطاارا  املدرجااة يف املرفاا  األول  )ب( 
 لالتفاقية 

عان املعلوماات الا  قادمتها  (15)أعدت األمانة تقريراً جتميعياً وتولي ياً  معلومات أ ا ية: -13
األطاارا  املدرجااة يف املرفاا  األول لالت اقيااة يف تقارير ااا عاان فاارتة الساانتني الثانيااة لكااي ينظاار فيهااا 

وقاااد بااادأ النظااار يف التقريااار يف دورة  يئاااة التن يااا   .(16)ماااؤ ر األطااارا  يف دورتااار الثانياااة والعشااارين
__________ 

  .14، ال قرة 17-س أ/2املقرر  (13)

  .15، ال قرة 17-س أ/2املقرر  (14)

 .Add.1و FCCC/SBI/2016/INF.10الوليقتان  (15)

  .21، ال قرة 17-س أ/2لمقرر ل وفقاً  (16)

http://unfccc.int/10267


FCCC/SBI/2018/1 

7 GE.18-02539 

لكااان ل  لاااص  ،ربعاااني والسااابعة واألربعااانيالساد اااة واألوتواصااال يف دورتيهااا اخلامسااة واألربعاااني 
ماان مشاارواب النظاااس الااداخلي اجلاااري  16)ج( و10إىل أي ا ااتنتاجات. وعماااًل  ملااادتني اهليئااة 

 .(17)تطبيقر، أدرج   ا البند يف جدول األعمال املؤقت لدورة  يئة التن ي  الثامنة واألربعني
يف جتميااات وتولياااي التقاااارير عااان فااارتة   اااتدعا  يئاااة التن يااا  إىل اختتااااس نظر اااا اإلجاااراء: -14

ي ينظار فيار ضااء، لكاد االقتالسنتني الثانية والتوصية بوضت مشارواب مقارر بشاأن  ا   املساألة، عنا
 . مؤ ر األطرا  ويعتمد 

http://unfccc.int/2736 معلومات إضافية 

 األطرا  وّي املدرجة يف املرف  األول لالتفاقيةاملعلومات املقدمة من  -4 
املعلوماات الاواردة يف البالواات الوطنياة املقدماة مان األطارا  واّي املدرجاة يف املرفا  األول  )أ( 

 لالتفاقية
الرابعااااة يف دورهتااااا  يئااااة التن ياااا  أن تنظاااار اقاااارتح بعااااض األطاااارا ،  معلومااااات أ ا ااااية: -15

ماان االت اقيااة، يف املعلومااات املقدمااة ماان األطاارا  غااري  10دة ماان املااا 2والعشاارين، وفقاااً لل قاارة 
. (18)املدرجااة يف املرفاا  األول لالت اقيااة )غااري األطاارا  يف املرفاا  األول( يف مجياات بالغاهتااا الوطنيااة

وبقي   ا البند ال رعي مان بناود جادول األعماال معلقااً يف دورة  يئاة التن يا  الساابعة واألربعاني. 
قاااررت  يئااة التن يااا  إدراجااار يف جااادول األعماااال املؤقااات لااادورهتا  ،مااان الااارئيس وبناااًء علاااا اقااارتاح
 الثامنة واألربعني. 

 اااتدعا  يئاااة التن يااا  إىل تاااوفري توجيهاااات حاااول كي ياااة النظااار يف املعلوماااات  اإلجاااراء: -16
ري عااة العمال اجلاا، مت مراالواردة يف البالغات الوطنية واملقدمة من غري األطرا  يف املرف  األول

ئ التوجيهيااة واملباااد يف ال رياا  العاماال امل تااص املعاا   ت اااق  ريااس بشااأن الطرائاا  واإلجااراءات
 اق  ريس.من ات  13إلطار الش افية من أجل العمل والدعم املشار إليها يف املادة 

ا اااتعرا  اختااصاااات فريااا  اخلااا اء ال تشاااارا املعاااا قلبالواااات الوطنياااة املقدماااة مااان  )ب( 
 وّي املدرجة يف املرف  األول لالتفاقيةاألطرا  

قااارر ماااؤ ر األطااارا  يف دورتااار التا اااعة عشااارة مواصااالة عمااال فريااا   معلوماااات أ ا اااية: -17
اخلاايناء اال تشاااري املعاا   لبالغااات الوطنيااة املقدمااة ماان األطاارا  غااري املدرجااة يف املرفاا  األول 

. وطلااب مااؤ ر األطاارا  يف (19)2018عاااس إىل  2014لالت اقيااة ل اارتة نااس  اانوات ماان عاااس 
دورتاار الثانيااة والعشاارين ماان  يئااة التن ياا  أن تنظاار يف دورهتااا الثامنااة واألربعااني يف ا ااتعرا  واليااة 

 . (20)ومدة والية فري  اخليناء اال تشاري، مبا يف ذلك اختتاصاتر

__________ 

 .17، ال قرة FCCC/SBI/2017/19الوليقة  (17)

  .32، ال قرة FCCC/SBI/2006/11الوليقة  (18)

 .1، ال قرة 19-س أ/19املقرر  (19)

 .2، ال قرة 22-س أ/20املقرر  (20)

http://unfccc.int/2736
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لكي   تدعا  يئة التن ي  إىل التوصية اعداد مشرواب مقرر بشأن     املسألة اإلجراء: -18
 ينظر فير مؤ ر األطرا  يف دورتر الرابعة والعشرين ويعتمد .

http://unfccc.int/2608 معلومات إضافية 

 تقدس الدعم املايل والتقا  )ج( 
يوفر مرف  البيئاة العاملياة، بوصا ر كيااانً تشا يلياً لالياة املالياة، الادعم املاايل  معلومات أ ا ية: -19

قادمها غاري األطارا  يف املرفا  األول. وقادس يإلعداد البالغات الوطنية والتقاارير عان فارتة السانتني الا  
ا يتعلاا  اعااداد مرفاا  البيئااة العامليااة يف دورة  يئااة التن ياا  السااابعة واألربعااني معلومااات عاان أنشااطتر فيماا

البالغات الوطنياة والتقاارير عان فارتات السانتني ولات تاواري  طلباات التمويال، واملوافقاة علاا التمويال، 
وصااااار  األماااااوال، والتاااااواري  التقريبياااااة لتقااااادمي البالغاااااات الوطنياااااة والتقاااااارير عااااان فااااارتات السااااانتني إىل 

 .(22)رة بناء القدرات من أجل الش افيةواملعلومات عن التقدس اةرز يف وضت وتن ي  مباد ،(21)األمانة
. واملوافقاة علاا أي (23) تدعا  يئة التن ي  إىل مواصلة نظر ا يف  ا   املساألة اإلجراء: -20

 إجراء آخر بشأن     املسألة، عند االقتضاء.

http://unfccc.int/6921 معلومات إضافية 

ألطرا  وّي املقدمة من اللتقارير احملدثة لفرتة السنتني التقا التحليل بشأن وجزة املتقارير ال )د( 
 املدرجة يف املرف  األول لالتفاقية

فارتة  انتني يقادس يف كال عان  حمادث يتااح التقريار املاوجز لكال تقريار معلومات أ ا اية:  -21
( علاا موقات االت اقياة اإلطارياة أعاال  5إطار عملية املشاورات والتحليالت الدولياة )انظار ال قارة 

 .(25) يئة التن ي ويقدس إىل . (24)علا الشبكة

جااااوالت ماااان جااااوالت التحلياااال ال اااا  تساااات أجرياااات  2018شاااابا//فيناير  19وحاااا   -22
وأرباااات ، 2015جااااوالت يف عاااااس لااااالث ظماااات عاااان فاااارتة الساااانتني. ونُ حمااااداثً تقريااااراً  52 ولاااات

 7و 20و 14علااااااا التااااااوايل،  ،، ولاااااات2017وجولتااااااان يف عاااااااس  ،2016جااااااوالت يف عاااااااس 
 5 ال ارتة مان يال ال ا  يفعن فرتة السنتني. و تعرى اجلولاة العاشارة مان التحلاةدلة التقارير  من
 أيلول/ 5ل رتة ما بني ا، مبا ي طي التقارير عن فرتة السنتني املقدمة يف 2018آذار/مارس  9إىل 

 . 2017يسمين كانون األول/د  31 بتمين و
حاطااة علماااً، يف ا ااتنتاجاهتا،  لتقااارير املااوجزة يف اإل ااتدعا  يئااة التن ياا  إىل  اإلجااراء: -23

 . 2018آذار/مارس  10ال رتة ح  

http://unfccc.int/10054 معلومات إضافية 
__________ 

 .FCCC/SBI/2017/INF.10انظر الوليقة  (21)

  .FCCC/CP/2017/7الوليقة انظر  (22)

 .27، ال قرة FCCC/SBI/2017/19الوليقة  (23)

(24) http://unfccc.int/10054.  

  .11، املرف ، ال قرة 19-س أ/20، واملقرر 5، املرف  الرابت، ال قرة 17-س أ/2رر املق (25)

http://unfccc.int/2608
http://unfccc.int/6921
http://unfccc.int/10054
http://unfccc.int/10054
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 للمشاورات والتحاليل الدوليةالطرائ  واملبادئ التوجيهية تنقيح  )ج( 
اعتماااد ماااؤ ر األطااارا  يف دورتااار الساااابعة عشااارة الطرائااا  واملباااادئ  معلوماااات أ ا اااية: -24

املكتسابة يف اجلولاة اخلاينة  ال اتناد إىل تنقيحهاا التوجيهية للمشاورات والتحلايالت الدولياة وقارر 
. وأحااال مااؤ ر األطاارا  يف دورتاار الثالثااة والعشاارين (26)األوىل ماان املشاااورات والتحلاايالت الدوليااة

النظر يف     املسألة إىل  يئة التن ي  يف دورهتا السابعة واألربعاني الا  الحظات أن اجلولاة األوىل 
رائااا  واملباااادئ الطتنقااايح علاااا إدراج فوافقااات مااان املشااااورات والتحاليااال الدولياااة ال تااازال جارياااة 

ت الدولياة يف جادول األعماال املؤقات لادورة  يئاة التن يا  الثامناة والتحلايال التوجيهية للمشااورات
 . (27)إىل مؤ ر األطرا  يف دورتر الرابعة والعشرينواألربعني لكي تقدس اهليئة تقريراً عنها 

   تدعا  يئة التن ي  إىل الشرواب يف النظر يف     املسألة. اإلجراء: -25

 /http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_parties معلومات إضافية

ica/items/8621.php 

مان  10األطر الزمنية املشرتكة للمساااات احملاددة وطنيااا املشاار إليهاا يف الفقارة  -5 
 من اتفاق قريس 4املادة 

ماااان ات اااااق  ريااااس  ااااينظر مااااؤ ر  4ماااان املااااادة  10طبقاااااً لل قاااارة  معلومااااات أ ا ااااية: -26
يف )مؤ ر/اجتمااااب أطاارا   ريااس( األطاارا  العاماال بوصاا ر اجتمااااب األطاارا  يف ات اااق  ريااس 

يف دورتاااار األوىل. وقااااد أحااااال مؤ ر/اجتمااااااب األطاااار الزمنيااااة املشاااارتكة للمسااااامهات اةااااددة وطنياااااً 
 ااا   املساااألة إىل الااادورة الساااابعة واألربعاااني هليئاااة  ،يف دورتااار األوىل ، رياااساألطااارا  يف ات ااااق 
 . (28)يف دورتر األوىلتقرير عن ذلك أن  د   بالتن ي  وطلب منها 

ووافقااااااات  يئاااااااة التن يااااااا  علاااااااا مواصااااااالة نظر اااااااا يف  ااااااا   املساااااااألة يف دورهتاااااااا الثامناااااااة  -27
 آذار/ 31ودعاي املراقباون إىل تقادوها  لاول  ال تناد إىل اآلراء ال  دعيات األطارا   واألربعني
، علاا أعاال ، مباا يف ذلاك 26بشأن األطر الزمنية املشرتكة املشار إليها يف ال قارة  2018مارس 

 . (29)ومزااي ا وعيوهباوخيارات األطر الزمنية املشرتكة جدوى بشأن   بيل املثالث ال احلتر،
عملها بشأن  ا   املساألة، مباا يف ذلاك عان النهو  ب تدعا  يئة التن ي  إىل  اإلجراء: -28

 طري  النظر يف املعلومات املشار إليها أعال . 

 http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx املعلومات املقدمة

(under “sessions”, select SBI 48) 

__________ 

 )ج(. 58و 56، ال قراتن 17-س أ/2املقرر  (26)

 . 29، ال قرة FCCC/SBI/2017/19الوليقة  (27)
 )أ(. 24، ال قرة FCCC/PA/CMA/2016/3الوليقة  (28)
 . 33، ال قرة FCCC/SBI/2017/19الوليقة  (29)

http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_parties/ica/items/8621.php
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_parties/ica/items/8621.php
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
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وضاااااو طرائااااا  وإجاااااراءات لتشاااااغيل وا اااااتيدايف السااااا ل العاااااايف املشاااااار إلياااااه يف  -6 
 من اتفاق قريس 4من املادة  12 الفقرة
بدأت  يئة التن ي  يف دورهتاا الرابعاة واألربعاني النظار يف وضات طرائا   معلومات أ ا ية: -29

ماان ات اااق  4ماان املااادة  12لعاااس املشااار إلياار يف ال قاارة وإجااراءات لتشاا يل وا اات داس السااعل ا
. ويف دورة  يئة التن ي  السابعة واألربعني، و ال تناد إىل مداوالت األطرا  يف الدورة (30) ريس

ااران املتشاااركان ل، (31)واآلراء املقدمااة  ااابقاً  لمشاااورات غااري الرمسيااة بشااأن  اا ا البنااد ماان قاااس امليس 
 . (32)م كرة غري رمسية ب لك اخلتوص حتت مسؤوليتهم الش تيةداد اعبنود جدول األعمال 

مساااتندة إىل بشاااأن  ااا   املساااألة النهاااو  بعملهاااا إىل  اااتدعا  يئاااة التن يااا   اإلجاااراء: -30
 . (33)أعال  29امل كرة غري الرمسية املشار إليها يف ال قرة 

يف  وضاااااو طرائااااا  وإجاااااراءات لتشاااااغيل وا اااااتيدايف السااااا ل العاااااايف املشاااااار إلياااااه -7 
 من اتفاق قريس 7من املادة  12 الفقرة
بدأت  يئة التن ي  يف دورهتاا الرابعاة واألربعاني النظار يف وضات طرائا   معلومات أ ا ية: -31

ماان ات اااق  7ماان املااادة  12وإجااراءات لتشاا يل وا اات داس السااعل العاااس املشااار إلياار يف ال قاارة 
واألربعني، و ال تناد إىل مداوالت األطرا  يف الدورة . ويف دورة  يئة التن ي  السابعة (34) ريس

ااران املتشاااركان ل، (35)واآلراء املقدمااة  ااابقاً  لمشاااورات غااري الرمسيااة بشااأن  اا ا البنااد ماان قاااس امليس 
 . (36)الش تيةعداد م كرة غري رمسية ب لك اخلتوص حتت مسؤوليتهم ابنود جدول األعمال 

مساااتندة إىل بشاااأن  ااا   املساااألة النهاااو  بعملهاااا إىل  اااتدعا  يئاااة التن يااا   اإلجاااراء: -32
 . (37)أعال  31امل كرة غري الرمسية املشار إليها يف ال قرة 

 ا تعرا  طرائ  وإجراءات آلية التنمية النظيفة -8 
باادأت  يئااة التن ياا  يف دورهتااا التا ااعة والثاللااني النظاار يف الت يااريات  معلومااات أ ا ااية: -33

راءات آلياااة التنمياااة النظي اااة إلعااداد توصااايات ومشااارواب مقااارر بشاااأن  ااا   املمكنااة يف طرائااا  وإجااا
املساااألة لكاااي ينظااار فيهاااا ماااؤ ر األطااارا  العامااال بوصااا ر اجتماااااب األطااارا  يف بروتوكاااول كيوتاااو 

__________ 

 . 44، ال قرة FCCC/SBI/2016/8الوليقة  (30)
 /http://www4.unfccc.int/sitesاآلراء متاحااااااااااااة علااااااااااااا بوابااااااااااااة تقاااااااااااادمي املعلومااااااااااااات علااااااااااااا املوقاااااااااااات التااااااااااااايل:  (31)

submissionportal/Pages/Home.aspx (under “sessions”, select SBI 47) . 
 /http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session اااااا   املاااااا كرة متاحااااااة علااااااا املوقاااااات التااااااايل:  (32)

application/pdf/sbi47_6_informal_note.pdf . 
 . 38، ال قرة FCCC/SBI/2017/19الوليقة  (33)

 . 49، ال قرة FCCC/SBI/2016/8الوليقة  (34)

 أعال .  31انظر احلاشية  (35)

 /http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-sessionاملااااااااااا كرة متاحاااااااااااة علاااااااااااا املوقااااااااااات التاااااااااااايل:  (36)

application/pdf/sbi47_7_informal_note.pdf . 

 . 42، ال قرة FCCC/SBI/2017/19الوليقة  (37)

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sbi47_6_informal_note.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sbi47_6_informal_note.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sbi47_7_informal_note.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sbi47_7_informal_note.pdf
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. ويف الادورة الساابعة واألربعاني هليئاة التن يا  ات ا  األطارا  علاا (38)ويعتمد ا، يف دورتار التا اعة
 . (39)سألة إىل دورة  يئة التن ي  الثامنة واألربعنيإرجاء النظر يف     امل

 تدعا  يئة التن ي  إىل إهناء عملها بشاأن  ا   املساألة وإعاداد مشارواب مقارر  اإلجراء: -34
 . ويعتمد و يف بروتوكول كيوتينظر فير مؤ ر األطرا  العامل بوص ر اجتمااب األطرا  

يتااال رجااراءات التيفيااا يف قطااا  تنسااي  الاادعم املقااديف لتنفيااذ األنشااطة فيمااا  -9 
  مبا يف ذلك الرتتيبات املؤ سية ،الغاقت يف البلدان النامية

شاااااااعت ماااااااؤ ر األطااااااارا  يف دورتااااااار التا اااااااعة عشااااااارة الكيااااااااانت  معلوماااااااات أ ا اااااااية: -35
ومراكز التنسي  الوطنية واألطرا  والكياانت ذات التلة املمولة ل نشطة املشار إليها يف  الوطنية
علا أ اس طاوعي ملناقشاة االحتياجاات والو اائي االنعقاد ، علا 70ال قرة  16-س أ/1 املقرر

معاجلااة املسااائل ذات التاالة بتنسااي  دعاام قتااد ، 3، ال قاارة 19-س أ/10املشااار إليهااا يف املقاارر 
 . (40)73و 71و 70، ال قرات 16-س أ/1تن ي  األنشطة والعناصر املشار إليها يف املقرر 

، يسااارت األماناااة تنظااايم (41)ماااؤ ر األطااارا  يف دورتااار التا اااعة عشااارة وكماااا طلاااب ذلاااك -36
وألناء اجتماعات العشرين اجتماعات طوعية  نوية من   ا القبيل يف دورة مؤ ر األطرا  أربعة 

. وتاارد علااا املنتااة اإللكرتونيااة للموقاات الشاابكي 2017-2015فاارتة الاادورات األوىل يف ال اارتة 
بعاااااثت النامجاااة عااان إزالاااة ال اااا ت وتاااد ور ا معلوماااات عااان تلاااك للمباااادرة املعاااززة خل اااض االن

 . (42)مبا يف ذلك جداول األعمال والعرو  وموجزات النواتج الرئيسية ،االجتماعات
وا ااتهلت دورة اهليئااة التن ي يااة السااابعة واألربعااني ا ااتعرا  نتااائج االجتماعااات املشااار  -37

الرتتيباااات املؤ ساااية القائماااة أو احلاجاااة إىل بااادائل أعاااال  والنظااار يف  36و 35إليهاااا يف ال قااارتني 
، 16-س أ/1حمتملااااة للحوكمااااة ماااان أجاااال تنسااااي  دعاااام تن ياااا  األنشااااطة املشااااار إليهااااا يف املقاااارر 

مان  16)ج( و10. ول  لص املشاورات إىل أية نتاائج؛ و لتاايل، ووفقااً للماادتني (43)70 ال قرة
نااد جاادول األعمااال  اا ا علااا جاادول األعمااال درج بمشاارواب النظاااس الااداخلي اجلاااري تطبيقاار، أُ 
 . (44)املؤقت للدورة الثامنة واألربعني هليئة التن ي 

 37 اتدعا  يئاة التن يا  إىل مواصالة نظر اا يف املساألة املشاار إليهاا يف ال قارة  اإلجراء: -38
 إىل مؤ ر األطرا .  ،أعال  والتقدس بتوصيات بشأهنا، حسب االقتضاء

 http://redd.unfccc.int/meetings/voluntary-meetings.html معلومات إضافية

__________ 

 . 8-س أإ/5طبقاً للمقرر  (38)

 . 43، ال قرة FCCC/SBI/2017/19الوليقة  (39)

 . 4و 3ال قراتن ، 19-س أ/10املقرر  (40)

 . 6، ال قرة 19-س أ/10املقرر  (41)

(42) http://redd.unfccc.int/meetings/voluntary-meetings.html . 

  .9، ال قرة 19-س أ/10لمقرر وفقاً ل (43)

 . 45، ال قرة FCCC/SBI/2017/19الوليقة  (44)

http://redd.unfccc.int/meetings/voluntary-meetings.html
http://redd.unfccc.int/meetings/voluntary-meetings.html
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 كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعةعمل   -10 
طلااب مااؤ ر األطاارا  يف دورتاار الثالثااة والعشاارين ماان اهليئااة ال رعيااة  معلومااات أ ا ااية: -39

للمشااااورة العلميااااة والتكنولوجيااااة وإىل اهليئااااة ال رعيااااة للتن ياااا  التطاااارق معاااااً للمسااااائل ذات التاااالة 
 لزراعااة، مبااا يف ذلااك ماان خااالل حلقااات عماال واجتماعااات خاايناء، وعاان طرياا  عماال اهليئااات 

راعاة أوجر ضعي الزراعة و رعة أتلر ا بت ري املنااخ، وهناج معاجلاة املنشأة مبوجب االت اقية ومت م
. ودعااااا مااااؤ ر األطاااارا  كاااا لك األطاااارا  واملااااراقبني إىل تقاااادمي اآلراء حااااول (45)األماااان ال اااا ائي

 . (46)2018آذار/مارس  31،  لول العناصر ال   تدرج يف   ا العمل
مياة والتكنولوجياة إىل الشارواب يف النظار  اتدعا  يئاة التن يا  و يئاة املشاورة العل اإلجراء: -40

 39 ةل قاار اليهااا يف إيف عماال كوروني يااا املشاارتك بشااأن الزراعااة ماات مراعاااة وجهااات النظاار املشااار 
  العشرين.أعال ، ب ية تقدمي تقرير عن ذلك إىل مؤ ر األطرا  يف دورتر الساد ة و 

 http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx املعلومات املقدمة

(under “sessions”, select SBI 48) 
 http://unfccc.int/8793 معلومات إضافية

 تقرير جلنة التكيا -11 
أحاطاات  يئااة التن ياا  يف دورهتااا السااابعة واألربعااني، و يئااة املشااورة  أ ا ااية:معلومااات  -41

العلمية والتكنولوجية يف دورهتا السابعة واألربعني، علماً أبن جلنة التكيي كانت قد أهنت عملهاا 
يف ات اااق  ريااس بشااأن التوصاايات املقدمااة إىل مااؤ ر األطاارا  العاماال بوصاا ر اجتمااااب األطاارا  

، فضاااًل عاان العماال إىل جانااب فرياا  اخلاايناء املعاا  (47)42، ال قاارة 21-س أ/1للمقاارر ا ااتعابة 
أبقاال البلاادان منااواً بشااأن توصااياهتما املشاارتكة املقدمااة إىل مااؤ ر األطاارا  العاماال بوصاا ر اجتمااااب 

 انتا. وبادأت اهليئ(48)45و 41، ال قراتن 21-س أ/1ا تعابة للمقرر يف ات اق  ريس األطرا  
    التوصيات، وكانت  يئاة املشاورة العملياة والتكنولوجياا قاد فعلات ذلاك مان خاالل  نظرمها يف

مااان جااادول أعماااال الااادورة الساااابعة  10اجتماعاااات مشااارتكة مااات ال ريااا  املنشاااأ يف إطاااار البناااد 
واألربعني هليئة التن ي ، "املسائل املتعلقاة أبقال البلادان مناواً"، وات قتاا علاا مواصالة نظرمهاا يف  ا   

لة يف الاادورة الثامنااة واألربعااني هليئاة التن ياا  ويف الاادورة الثامنااة واألربعاني هليئااة املشااورة العلميااة املساأ
 . (49)والتكنولوجية   ت داس ن س الرتتيب

عملهماا النهاو  ب تدعا  يئة التن ي  و يئة املشاورة العلمياة والتكنولوجياة إىل  اإلجراء: -42
أعال  إىل مؤ ر األطارا  يف  41ت املشار إليها يف ال قرة بشأن     املسائل ب ية إحالة التوصيا

__________ 

  .1، ال قرة 23-س أ/4املقرر  (45)

 . 2، ال قرة 23-س أ/4املقرر  (46)

 http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi12_isbst4انظر  (47)

_ainformal_note_ac_.pdf.  

 _http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi10_12ر انظااااااااااا (48)

sbsta_4_informal_note_ac_and_leg_.pdf . 

 . 80-78، ال قرات FCCC/SBI/2017/19الوليقة  (49)

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/8793
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi12_isbst4_ainformal_note_ac_.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi12_isbst4_ainformal_note_ac_.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi10_12_sbsta_4_informal_note_ac_and_leg_.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi10_12_sbsta_4_informal_note_ac_and_leg_.pdf
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يف ات ااق دورتر الرابعة والعشرين لكي ينظر فيها مؤ ر األطرا  العامال بوصا ر اجتماااب األطارا  
 يف دورتر األوىل ويعتمد ا.  ريس 

 http://unfccc.int/7518 and http://unfccc.int/9785 معلومات إضافية

 املسائل املتعلقة أبقل البلدان منواا  -12 
فري  اخليناء املع  أبقل البلدان منواً مكلي بوالية وضت برانمج عمال  معلومات أ ا ية: -43

متعاادد مدتاار  اانتان لكااي تنظاار فياار  يئااة التن ياا  يف جلسااتها األوىل ماان دورة كاال  اانة وتقاادمي 
. ورحباات  يئااة التن ياا  يف دورهتااا (50)تقرياار عاان أعمالاار إىل  يئااة التن ياا  يف كاال دورة ماان دوراهتااا

ال ي قدمر فري  اخليناء املع   2018-2017بينانمج عمل فرتة السنتني  (51)الساد ة واألربعني
 9إىل  5. وُعقاااد االجتماااااب الثالاااث والثاللاااون ل ريااا  اخلااايناء يف ال ااارتة مااان (52)أبقااال البلااادان مناااواً 

 بسان تومي وبرينسييب. 2018شبا//فيناير 
ىل ذلاك ماؤ ر األطارا  يف ونظر فري  اخليناء يف اجتماعر الثالث والثاللاني، كماا دعاا  إ -44

، يف احلاجااااة إىل حتااااديث باااارانمج عماااال أقاااال البلاااادان منااااواً. وُدعياااات (53)دورتاااار احلاديااااة والعشاااارين
لكاي ينظار  2018شابا//فيناير  2األطرا  واملنظماات ذات التالة إىل تقادمي مقرتحاات  لاول 

 .(54)فيها فري  اخليناء يف ا تعابتر للدعوة اآلن ة ال كر
، (55)مانااة، كمااا طلباات منهااا ذلااك  يئااة التن ياا  يف دورهتااا السااابعة واألربعاانيو ااُتعد األ -45

تقرياااراً عااان االعتماااادات املرصاااودة للااادعم واملروناااة املقااادمني ألقااال البلااادان مناااواً يف إطاااار االت اقياااة 
وات اااق  ريااس وعاان الكي يااة الاا  وكاان أن تساااعد هبااا االعتمااادات أقاال البلاادان منااواً يف االنتقااال 

 .A/67/221من وضت أقل البلدان منواً يف ضوء قرار اجلمعية العامة ل مم املتحدة السلس 
والحظاات  يئااة التن ياا  يف دورهتااا السااابعة واألربعااني أن فرياا  اخلاايناء املعاا  أبقاال البلاادان  -46

منواً كان قد أهنا عملر إىل جانب جلنة التكيي بشأن توصيتهما املشرتكة إىل مؤ ر األطرا  
ماااااان  45و 41بوصاااااا ر اجتمااااااااب األطاااااارا  يف ات اااااااق  ريااااااس ا ااااااتعابة لل قاااااارتني العاماااااال 

وشاارعت  يئااة التن ياا  يف النظاار يف  اا   التوصاايات ماان خااالل اجتماعااات  .21-س أ/1 املقاارر
ماااان جاااادول أعمااااال الاااادورة السااااابعة واألربعااااني  12مشاااارتكة ماااات ال رياااا  املنشااااأ يف إطااااار البنااااد 

ووافقااات علاااا مواصااالة النظااار يف  ااا   املساااألة يف دورهتاااا  التن يااا ، "تقريااار جلناااة التكياااي"، هليئاااة
واألربعااااني ويف الاااادورة الثامنااااة واألربعااااني هليئااااة املشااااورة العلميااااة والتكنولوجيااااة   اااات داس  الثامنااااة
 .(56)الرتتيب ن س

__________ 

  .3، ال قرة 16-س أ/6املقرر  (50)

  .42، ال قرة FCCC/SBI/2017/7الوليقة  (51)

  ، املرف  األول.FCCC/SBI/2017/6 الوليقة (52)

  .3، ال قرة 21-س أ/19املقرر  (53)

 .53، ال قرة FCCC/SBI/2017/7الوليقة  (54)

  .58، ال قرة FCCC/SBI/2017/19الوليقة  (55)

  أعال . 49انظر احلاشية  (56)

http://unfccc.int/7518
http://unfccc.int/9785
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 ُتدعا  يئة التن ي  إىل النظر يف الواثئ  ال  أُعادت للادورة والنهاو  بعملهاا  اإلجراء: -47
 مؤ ر األطرا  يف دورتر أعال  ب ية إحالة التوصيات إىل 46املشار إليها يف ال قرة  بشأن املسألة

ات اق  ريس  طرا  يفالرابعة والعشرين لكي ينظر فيها مؤ ر األطرا  العامل بوص ر اجتمااب األ
 ويعتمد ا يف دورتر األوىل. 

FCCC/SBI/2018/4  ر واً. تقريااامنااابلااادان املعااا  أبقااال الاالجتماااااب الثالاااث والثاللاااون ل ريااا  اخلااايناء
 مُقدس من األمانة

FCCC/SBI/2018/8 املساااااعدة واً و االعتماااادات اخلاصااااة  لااادعم واملرونااااة لتاااا  أقاااال البلااادان مناااا
تقريار  واً.مناالالزمة ل لك من أجل االنتقال السالس مان وضات أقال البلادان 

 مُقدس من األمانة
 http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx املعلومات املقدمة 

(under “sessions”, select SBI 48) 
 http://unfccc.int/7504 and http://unfccc.int/7568 معلومات إضافية

 خطط التكيا الوطنية  -13 
من  يئة التن يا   (57)طلب مؤ ر األطرا  يف دورتر احلادية والعشرين معلومات أ ا ية: -48

أن تقااي م يف دورهتاااا الثامناااة واألربعااني التقااادس اةااارز يف عمليااة وضااات وتن يااا  خطااط تكياااي وطنياااة 
  ال تناد إىل ما يلي: 

 املعلومات املقدمة من األطرا  واملنظمات ذات التلة؛  )أ( 
املعلوماااات املقدماااة مااان األطااارا  مااان خاااالل اال اااتبيان املتعلااا  مبنتاااة خطاااط  )ب( 

 ؛ (58)يي الوطنيةالتك
تقرياار تااولي ي تعااد  األمانااة بشااأن التقاادس اةاارز يف حتقياا  أ اادا  عمليااة وضاات  )ج( 

ات ة والث اااار وتن ياااا  خطااااط التكيااااي الوطنيااااة والتعااااارب وأفضاااال املمار ااااات والاااادروس املساااات اد
 لوطنية؛واالحتياجات، والدعم املقدس واةرز يف عملية وضت وتن ي  خطط التكيي ا

جتمااااب خاايناء ينظماار فرياا  اخلاايناء املعاا  أبقاال البلاادان منااواً  لتعاااون ماات نتااائج ا )د( 
 أعال ؛ )ج(48جلنة التكيي، يتم خاللر النظر يف التقرير املشار إلير يف ال قرة 

)د( أعال  يعد  فري  اخليناء املع  48تقرير عن االجتمااب املشار إلير يف ال قرة  )ه( 
 يئااة التن ياا  يفظاار فياار  جلنااة التكيااي وباادعم ماان األمانااة، لكااي تن أبقاال البلاادان منااواً  لتعاااون ماات

 دورهتا الثامنة واألربعني.
 ُتدعا  يئة التن ي  إىل النظر يف الواثئ  املعدة للدورة والشرواب يف النظر يف      اإلجراء: -49

 د االقتضاء. نيعتمد ا عاملسألة ب ية التقدس بتوصيات ب لك الشأن لكي ينظر فيها مؤ ر األطرا  و 

__________ 

  .11، ال قرة 21-س أ/4املقرر  (57)

  .http://www4.unfccc.int/nap/Pages/assessingprogress.aspxمتاحة علا املوقت التايل:  (58)

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/7504
http://unfccc.int/7568
http://www4.unfccc.int/nap/Pages/assessingprogress.aspx
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FCCC/SBI/2018/6 تقريار وطنياةموجز التقدس اةرز يف عملية صياغة وتن ي  خطط التكياي ال .
 يي جلنة التك ون متمن إعداد فري  اخليناء املع  أبقل البلدان منواً  لتعا

FCCC/SBI/2018/INF.1 لث ااارات دة واالتقااادس اةااارز والتعاااارب وأفضااال املمار اااات والااادروس املسااات ا
طااااط  ياااا  خواالحتياجااااات والاااادعم املقاااادس واملتلق ااااا يف عمليااااة صااااياغة وتن

 التكيي الوطنية. تقرير تولي ي من إعداد األمانة 
 http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx املعلومات الواردة 

(under “sessions”, select SBI 48) 

  http://unfccc.int/7500 and http://unfccc.int/7279 معلومات إضافية

 تطوير التكنولوجيا ونقلها  -14 
 نطاق وطرائ  التقييم الدورا آللية التكنولوجيا )أ( 

ا اتمرت  يئاة التن يا  يف دورهتاا الساد اة واألربعاني يف وضات نطااق  معلومات أ ا اية: -50
وطرائ  التقييم الدوري ل عالية آلية التكنولوجيا ومالءمة وك اءة الدعم املقدس آللية التكنولوجياا يف 

. وطلبااات مااان (59)دعااام تن يااا  ات ااااق  رياااس بشاااأن املساااائل املتعلقاااة بتطاااوير التكنولوجياااا ونقلهاااا
قة فنية حول التعارب والدروس املست ادة وأفضال املمار اات يف إجاراء عملياات األمانة إعداد ور 

ا ااتعرا  لتلااي الرتتيبااات يف إطااار االت اقيااة وبروتوكااول كيوتااو ذات التاالة  لتقياايم الاادوري، مبااا 
يف ذلاااك وضااات قائماااة بعملياااات اال اااتعرا   ااا   ب ياااة توجيااار وإرشااااد ماااداوالت  يئاااة التن ياااا  

 .(60)ئ  التقييم الدوريخبتوص وضت نطاق وطرا
 ُتدعا  يئة التن ي  إىل مواصلة وضت نطاق وطرائ  التقييم الدوري مت مراعاة  اإلجراء: -51

  التقرياار ال اا لااواردة يفمااداوالت األطاارا  يف دورة  يئااة التن ياا  الساد ااة واألربعااني واملعلومااات ا
 أعال . 50 ال قرةاملشار إلير يف 

FCCC/TP/2017/5 ا  ا تعر  دروس املست ادة وأفضل املمار ات يف عملياتالتعارب وال
تااااال يماااااا يتلتلاااااي الرتتيباااااات يف إطاااااار االت اقياااااة وبروتوكاااااول كيوتاااااو ف

 مانة اد األ لتقييم الدوري آللية التكنولوجيا. ورقة فنية من إعد

 ا تعرا  فعالية تنفيذ مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ )ب( 
اعتمااد مااؤ ر األطاارا  يف دورتاار السااابعة عشاارة اختتاصااات مركااز  معلومااات أ ا ااية: -52

. وقاارر (61)وشاابكة تكنولوجيااا املناااخ وباات يف عمليااة اختيااار اجلهااة املضااي ة ملركااز تكنولوجيااا املناااخ
مؤ ر األطرا  يف دورتر الثامنة عشارة اختياار بارانمج األمام املتحادة للبيئاة، رائاد احتااد املؤ ساات 

. (62)هااااة املضااااي ة ملركااااز تكنولوجيااااا املناااااخ ل اااارتة أوىل ماااادهتا نسااااة أعااااواسالشااااريكة، بوصاااا ر اجل

__________ 

  .70، ال قرة 21-س أ/1وفقاً للمقرر  (59)

  .60و 58، ال قراتن FCCC/SBI/2017/7 الوليقة (60)

  .136و 133، ال قراتن 17-س أ/2املقرر  (61)

  .2، ال قرة 18-س أ/14املقرر  (62)

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/7500
http://unfccc.int/7279
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ل ارتة إضااافية ماادهتا أربعااة  (63)مااؤ ر األطاارا  يف دورتار الثالثااة والعشاارين جتدياد  اا ا الرتتيااب وقارر
 .(64)22، املرف  السابت، ال قرة 17-س أ/2أعواس، طبقاً للمقرر 

األطاااارا  يف دورتاااار السااااابعة عشاااارة، إجااااراء وقااااررت األمانااااة، كمااااا طلااااب ذلااااك مااااؤ ر  -53
ا اااتعرا  مساااتقل للتن يااا  ال عاااال ملركاااز وشااابكة تكنولوجياااا املنااااخ بعاااد مااارور أربعاااة أعاااواس علاااا 

، (66). ونظاار مااؤ ر األطاارا  يف دورتاار الثالثااة والعشاارين يف ا ااتنتاجات اال ااتعرا (65)انطالقهمااا
ز والشاابكة، ودعاات باارانمج األماام املتحاادة مبااا يف ذلااك أيااة توصاايات فيمااا يتعلاا  بتعزيااز أداء املركاا

للبيئااة إىل القياااس، باادعم ماان املركااز والشاابكة و لتشاااور ماات ةلساار اال تشاااري ويف إطااار و ااائي 
ووالايت كاال منهمااا، بتقاادمي ا ااتعابة يف ةااال اإلدارة لال ااتنتاجات والتوصاايات ذات التاالة يف 

ورهتاا الثامناة واألربعاني مات مراعااة ماداوالت اال تعرا  املستقل لكي تنظر فيها  يئة التن ي  يف د
 .(67)األطرا  يف دورة مؤ ر األطرا  الثالثة والعشرين

 ُتدعا  يئاة التن يا  إىل النظار يف ا اتنتاجات وتوصايات اال اتعرا  املساتقل  اإلجراء: -54
بشااأن  وا ااتعابة باارانمج األماام املتحاادة للبيئااة يف ةااال اإلدارة ب يااة التوصااية بوضاات مشاارواب مقاارر

تعزيز أداء مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ لكي ينظار فيار ماؤ ر األطارا  ويعتماد  يف دورتار الرابعاة 
 .(68)والعشرين

FCCC/SBI/2018/INF.5 كاز وشابكة قل ملر ا تعابة برانمج األمم املتحدة للبيئة لال تعرا  املست
 تكنولوجيا املناخ

 http://unfccc.int/ttclear معلومات إضافية

املسائل املتعلقة بتمويل املناخ: حتديد املعلومات اليت يتعني على األطرا  تقدميها  -15 
 من اتفاق قريس 9من املادة  5وفقاا للفقرة 

من ات ااق  رياس، تقاوس البلادان املتقدماة  9من املادة  5وفقاً لل قرة  معلومات أ ا ية: -55
 3و 1 قارتني لتالة  لاألطرا ، كل  نتني، احالة املعلومات النوعياة والكمياة اإلرشاادية ذات ا
فري اا وقعاة املاراد تو اماة املتمن تلك املادة، م  انطب  ذلك، ومبا يشامل مساتوايت املاوارد املالياة الع

د ماادعوة إىل ة للمااوار دان الناميااة األطاارا ، ماا  كاناات متاحااة. واألطاارا  األخاارى املااوفر إىل البلاا
 تقدمي مثل     املعلومات كل  نتني علا أ اس طوعي. 

وا ااتهل مااؤ ر األطاارا  يف دورتاار الثانيااة والعشاارين عمليااة لتحديااد املعلومااات الاا  تقاادمها  -56
ق  رياااس ب ياااة التقااادس بتوصاااية إىل ماااؤ ر األطااارا  مااان ات اااا 9مااان املاااادة  5األطااارا  وفقااااً لل قااارة 

. ونظمات األماناة، كماا طلاب (69)العامل بوص ر اجتمااب األطرا  يف ات اق  ريس يف دورتار األوىل
__________ 

  ، املرف  األول.18-س أ/14املقرر  (63)

  .5، ال قرة 23-س أ/14املقرر  (64)

  .20، املرف  السابت، ال قرة 17-س أ/2املقرر  (65)

  .FCCC/CP/2017/3اال تنتاجات واردة يف الوليقة  (66)

  .7، ال قرة 23-س أ/14املقرر  (67)

  .8، ال قرة 23-س أ/14وفقاً للمقرر  (68)

 . 55، ال قرة 21-س أ/1طبقاً للمقرر  (69)

http://unfccc.int/ttclear
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ذلاااك ماااؤ ر األطااارا  يف دورتااار الثانياااة والعشااارين، إجاااراء مناقشاااة مائااادة مساااتديرة باااني األطااارا  
رتني الساد اااة واألربعااني لكااال واحاادة مااان اهليئتاااني بشااأن  ااا   املسااألة  القااارتان ماات انعقااااد الاادو 

. (71)، وأعدت تقريراً تولي ياً لكي ينظر فير مؤ ر األطارا  يف دورتار الثالثاة والعشارين(70)ال رعيتني
ورحاااب ماااؤ ر األطااارا  يف دورتااار الثالثاااة والعشااارين  لتقااادس اةااارز خبتاااوص  ااا   املساااألة كماااا 

الا  أعاد ا املتشااركان يف ر  اة فريا  االتتاال ألغارا   (72)ينعكس ذلك يف امل كرة غاري الرمسياة
 . (73)  ا البند من جدول األعمال

وطلااب مااؤ ر األطاارا  يف دورتاار الثالثااة والعشاارين ماان  يئااة التن ياا  أن تنظاار، يف دورهتااا  -57
مااان  5الثامناااة واألربعاااني، يف حتدياااد املعلوماااات الااا  يتعاااني علاااا األطااارا  تقااادوها وفقااااً لل قااارة 

 . (74)أعال  56من ات اق  ريس، مت مراعاة امل كرة غري الرمسية املشار إليها يف ال قرة  9 ادةامل
هباا ا الشااأن والنهااو  بعملهااا  ااُتدعا  يئااة التن ياا  إىل النظاار يف  اا   املسااألة  اإلجااراء: -58

ؤ ر ر بتوصااية إىل مااس املااؤ وإحالااة النتااائج إىل مااؤ ر األطاارا  يف دورتاار الرابعااة والعشاارين ب يااة تقااد
 ألوىل. ان دورتر ماألطرا  العامل بوص ر اجتمااب األطرا  يف ات اق  ريس يف اجلزء الثالث 

 www.unfccc.int/10157 معلومات إضافية

 من أجل البلدان النامية املسائل املتعلقة ببناء القدرات -16 
 بناء القدرات مبوجب التفاقية )أ( 

ملساااعدة  يئااة التن ياا  علااا رصااد ا وتقييمهااا الساانويني لتن ياا  إطااار  معلوماات أ ا ااية: -59
،  اااتعد األماناااة تقرياااراً تولي يااااً 7-س أ/2بنااااء القااادرات يف البلااادان النامياااة، املنشاااأ مبوجاااب املقااارر 

يعتمااد علااا متااادر ماان قبياال التقااارير الوطنيااة ل طاارا  املدرجااة يف املرفاا  األول واألطاارا  غااري 
 . (75)املدرجة فير

و ااايعقد االجتماااااب الساااابت ملنتااادى ديااار ن املعااا  ببنااااء القااادرات خاااالل الااادورة الثامناااة  -60
 2018شاابا//فيناير  16را  إىل تقاادمي آرائهااا  لااول واألربعااني هليئااة التن ياا . وقااد ُدعياات األطاا

بشاااااأن املوضاااااوعات اةتملاااااة لالجتماااااااب واملت قاااااة مواضااااايعياً مااااات ةاااااال تركياااااز أو موضاااااواب فااااارتة 
. و تسرتشاد املناقشاات (76) لنسبة للعنة  ريس املعنية ببنااء القادرات 2018-2017 السنتني

أعال  وبتقرير لتعميت وتولياي املعلوماات  59ل قرة يف االجتمااب  لتقرير التولي ي املشار إلير يف ا
املتعلقااة ببناااء القاادرات الااواردة يف التقااارير املقدمااة ماان اهليئااات امل تتااة املنشااأة مبوجااب االت اقيااة 

__________ 

 . http://unfccc.int/10157.phpمتاحة علا املوقت التايل: املعلومات عن اجتمااب املائدة املستدير ألناء الدورة  (70)
  .FCCC/CP/2017/INF.2الوليقة  (71)

 http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdfاملاا كرة متاحااة علااا املوقاات التااايل: (72)

/cop23_10f_informal_note.pdf . 
 . 4، ال قرة 23-س أ/12املقرر  (73)

 . 5، ال قرة 23-س أ/12املقرر  (74)

 . 9، ال قرة 7-س أ/2املقرر  (75)

 . 101، ال قرة FCCC/SBI/2017/19 الوليقة (76)

http://www.unfccc.int/10157
http://unfccc.int/10157.php
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf%20/cop23_10f_informal_note.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf%20/cop23_10f_informal_note.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf%20/cop23_10f_informal_note.pdf
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وبروتوكااول كيوتااو امللحاا  هبااا وماان كياااانت تشاا يل اآلليااة املاليااة وةلااس صااندوق التكيااي، وقااد 
دة باااااني االجتماااااااب الساااااادس ملنتااااادى ديااااار ن وهناياااااة كاااااانون  ااااا ا التقريااااار يف ال ااااارتة املمتااااا ُنشااااار

 . (77)2017األول/ديسمين 
وقاااررت جلناااة  رياااس املعنياااة ببنااااء القااادرات، يف اجتماعهاااا األول، أن يُعقاااد اجتماعهاااا  -61

 2017الثاين  القرتان مت الدورة الثامنة واألربعني هليئة التن ي ، وأن يتواصل مات ةاال تركياز عااس 
 . (78)ناء القدرات من أجل تن ي  املسامهات اةددة وطنياً يف  ياق ات اق  ريسألنشطة ب

 ااُتدعا  يئااة التن ياا  إىل مواصاالة رصااد وتقياايم تن ياا  إطااار بناااء القاادرات يف  اإلجااراء: -62
يسري التكامل بني منتدى ،  ُتدعا  يئة التن ي  إىل ت22-س أ/16البلدان النامية. وطبقاً للمقرر 

 دير ن وجلنة  ريس املعنية ببناء القدرات. 

FCCC/SBI/2018/3 
 Add.1و

ا يف هباامللحاا  اعماال اهليئااات املنشااأة مبوجااب االت اقيااة وبروتوكااول كيوتااو 
 مانة ةال بناء القدرات. تقرير جتميعي وتولي ي من إعداد األ

FCCC/SBI/2018/5  ن إعاااداد لي ي ماااتن يااا  إطاااار بنااااء القااادرات يف البلااادان النامياااة. تقريااار تاااو
 األمانة

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.as املعلومات املقدمة

px (under “sessions”, select SBI 48) 
 http://unfccc.int/7203, http://unfccc.int/10550 and معلومات إضافية

http://unfccc.int/10251 

 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو )ب( 
ملساااعدة  يئااة التن ياا  يف رصااد ا وتقييمهااا الساانويني لتن ياا  اإلطااار معلومااات أ ا ااية:  -63
،  ُتعد األمانة تقريراً تولي ياً 1-س أإ/29أجل بناء القدرات يف البلدان النامية، وطبقاً للمقرر من 

يسااتند إىل متاااادر ماان قبيااال التقاااارير الوطنيااة ل طااارا  املدرجاااة يف املرفاا  األول واألطااارا  غاااري 
وشاااراكة  للمعلاااس التن يااا ي آللياااة التنمياااة النظي اااة 2017املدرجاااة فيااار والتقاااارير السااانوية لعااااس 

 . (79)نريويب إطار
 اااُيعقد االجتماااااب الساااابت ملنتااادى ديااار ن املعااا  ببنااااء القااادرات خاااالل الااادورة الثامناااة  -64

 2018شاابا//فيناير  16واألربعااني هليئااة التن ياا . وقااد ُدعياات األطاارا  إىل تقاادمي آرائهااا  لااول 
موضااااواب تركيااااز فاااارتة  حااااول املوضااااوعات اةتملااااة لالجتمااااااب والاااا  تت اااا  مواضاااايعياً ماااات ةااااال أو

. و تسرتشاد املناقشاات (80) لنسبة للعنة  ريس املعنية ببنااء القادرات 2018-2017 السنتني
أعاال  وبتقريار جتميات وتولياي املعلوماات  63يف االجتمااب  لتقرير التاولي ي املشاار إليار يف ال قارة 

 أعال .  60املشار إلير يف ال قرة 
ياا  إىل مواصاالة رصااد وتقياايم تن ياا  إطااار بناااء القاادرات يف  ااُتدعا  يئااة التن  اإلجااراء: -65

 البلدان النامية. 
__________ 

 . 146، ال قرة 17-س أ/2، واملقرر 78، ال قرة 18-س أ/1وفقاً للمقرر  (77)

 . 61و 60، املرف  الثالث، وال  يما ال قراتن FCCC/SBI/2017/11الوليقة  (78)

  .https://nfpartnership.org/partners/انظر  (79)

 . 111، ال قرة FCCC/SBI/2017/19الوليقة  (80)

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/7203
http://unfccc.int/10133
http://unfccc.int/10251
https://nfpartnership.org/partners/
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FCCC/SBI/2018/3 
 Add.1و

بنااااء   ةااااليفعمااال اهليئاااات املنشاااأة مبوجاااب االت اقياااة وبروتوكاااول كيوتاااو 
 القدرات. تقرير جتميعي وتولي ي مقدس من األمانة

FCCC/SBI/2018/5  دس مااان لي ي مقاااالنامياااة. تقريااار تاااو تن يااا  إطاااار بنااااء القااادرات يف البلااادان
 األمانة

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.as املعلومات املقدمة 

px (under “sessions”, select SBI 48) 

 http://unfccc.int/7203, http://unfccc.int/10550 and معلومات إضافية

http://unfccc.int/10251 

 أتثّي تنفيذ تدابّي التادا  -17 
 ملحتسني املنتدى وبرانمج الع )أ( 

 (81)ات قت اهليئتان ال رعيتان يف الادورة الرابعاة واألربعاني لكال منهماا معلومات أ ا ية: -66
بتوجيااار مااان رئيساااي اهليئتاااني  (82)علاااا تن يااا  بااارانمج العمااال بشاااأن أتلاااري تن يااا  تااادابري التتااادي

 ال رعيتني. و شياً مت برانمج العمل: 
حاول  2018آذار/ماارس  30ُدعي األطرا  واملراقباون إىل تقادمي آرائهام  لاول  )أ( 

بعاني الثامنة واألر   الدورةيفنطاق ا تعرا  عمل املنتدى اةس ن ب ية توجير املناقشات ألناء املنتدى 
 عة واألربعني؛ ني التا لكلتا اهليئتني ال رعيتني. و يكتمل عمل املنتدى اةس ن يف دورة اهليئت

 تنظم األمانة، بتوجير من رئيسي اهليئتني ال رعيتني، حلقة تدريبياة ملادة ياومني  )ب( 
بشأن ا ت داس أدوات النم جة االقتتادية ذات التلة مبعااالت بارانمج عمال املنتادى اةس ان، 
 تضم خيناء من كل من البلدان النامية واملتقدمة فضاًل عن منظمات حكومياة دولياة ومنظماات 

، و تقدس تقريراً عن احللقة التدريبية إىل الدورة التا عة واألربعني لكل واحدة مان (83)ىدولية أخر 
 اهليئتني ال رعيتني. 

 اااتعقد  يئاااة التن يااا  و يئاااة املشاااورة العلمياااة والتكنولوجياااة االجتماااااب اخلاااامس  اإلجاااراء: -67
ااان للنظااار يف نطااااق ا اااتعرا  عمااال املنتااادى وأياااة إجاااراءات أخااارى ني سرتشااادتم للمنتااادى اةس 

 )أ( أعال . 66 ملعلومات املشار إليها يف ال قرة 

 http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx املعلومات املقدمة 

(under “sessions”, select SBI 48) 

 http://unfccc.int/4908 معلومات إضافية

__________ 

 . 119، ال قرة FCCC/SBI/2016/8الوليقة  (81)

 ، املرف  الثاين. FCCC/SBI/2016/8انظر الوليقة  (82)

 . 122، ال قرة FCCC/SBI/2017/19 الوليقة (83)

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/7203
http://unfccc.int/10550
http://unfccc.int/10053
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/4908
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 طرائ  املنتدى املعا بتأثّي تنفيذ تدابّي التادا وبرانمج عمله ووظائفه مبوجب اتفاق قريس )ب( 
قااارر ماااؤ ر األطااارا  يف دورتااار احلادياااة والعشااارين أن يظااال املنتااادى  معلوماااات أ ا اااية: -68

. (84)املعاا  بتااألري تن ياا  تاادابري التتاادي حتاات إشاارا  اهليئتااني ال اارعيتني وأن ماادس ات اااق  ريااس
وقرر أيضاً أن توصي اهليئتان ال رعيتان بطرائ  عمل املنتدى املع  بتدابري التتدي وبرانمج عملر 

فيها مؤ ر األطرا  العامل بوصا ر اجتماااب األطارا  يف ات ااق  رياس ويعتماد ا وو ائ ر، لينظر 
 . (85)يف دورتر األوىل، ملعاجلة آاثر تن ي  تدابري التتدي يف إطار ات اق  ريس

وات قااات اهليئتاااان ال رعيتاااان يف الااادورة الساااابعة واألربعاااني لكااال منهماااا علاااا أن تتضااامن  -69
األطرا  العامل بوص ر اجتمااب األطرا  يف ات ااق  رياس   ااذ  توصياهتما نتاً يوعز إىل مؤ ر

، 21-س أ/1اخلطااوات اإلجرائيااة الالزمااة لتمكااني املنتاادى ماان خدمااة ات اااق  ريااس عماااًل  ملقاارر 
 . (86)34و 33ال قراتن 

ولتيساااري ماااداوالت اهليئتاااني ال ااارعيتني يف الااادورة الثامناااة واألربعاااني لكااال منهماااا، طلبااات  -70
من رئيسيهما إعداد وليقة غري رمسية تتضمن مشارواب عناصار للتوصاية املشاار إليهاا يف  (87)اهليئتان
أعاااال   ال اااتناد إىل املعلوماااات الساااابقة املقدماااة مااان األطااارا  يف إطاااار  ااا ا البناااد  69ال قااارة 

 . (89)وامل كرة غري الرمسية املقدمة من امليسرين املتشاركني (88)ال رعي من بنود جدول األعمال
 ُتدعا اهليئتان ال رعيتان إىل النظر يف وليقة الرئيسني غاري الرمسياة املشاار إليهاا  اإلجراء: -71

 أعال  وإىل النهو  بعملهما بشأن     املسألة.  70يف ال قرة 
SB48.informal.1 دي وبارانمجالتتا مشاريت عناصر لطرائ  املنتدى املع  بتاألري تن يا  تادابري 

 ئيسني ن الر مق  ريس. وليقة غري رمسية مقدمة عملر وو ائ ر مبوجب ات ا
 http://unfccc.int/4908 معلومات إضافية

 من بروتوكول كيوتو 3من املادة  14املسائل املتعلقة قلفقرة  )ج( 

 10-يف أ/1التقديف احملرز يف تنفيذ املقرر  )د( 
ات قات الاادورة الساابعة واألربعاون هليئاة التن ياا  علاا أن بناود جاادول  معلوماات أ ا اية: -72

األعمال ال رعية      اُينظر فيهاا معااً  القارتان مات بناد جادول األعماال ال رعاي لادور  اهليئتاني 
اااان وباااارانمج العماااال" يف منتاااادى مشاااارتك بااااني اهليئتااااني  السااااابعة واألربعااااني املعنااااون "املنتاااادى اةس 

الااادورة الساااابعة واألربعاااون للهيئاااة ال رعياااة علاااا أن يتواصااال النظااار يف  ااا    ال ااارعيتني. وات قااات
 . (90)املسائل يف دورهتا الثامنة واألربعني

  ُتدعا  يئة التن ي  إىل مواصلة النظر يف     املسائل.  اإلجراء: -73
__________ 

 . 33، ال قرة 21-س أ/1املقرر  (84)

 . 34، ال قرة 21-س أ/1املقرر  (85)

 . 129، ال قرة FCCC/SBI/2017/19 الوليقة (86)
 . 130، ال قرة FCCC/SBI/2017/19الوليقة  (87)

 أعال .  31احلاشية انظر  (88)

 http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/applicationاملااا كرة متاحاااة علاااا املوقااات التاااايل: (89)

/pdf/sbi47_17b_sbsta47_9b_informal_note.pdf . 
 . 131، ال قرة FCCC/SBI/2017/19ة الوليق (90)

http://unfccc.int/4908
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application%20/pdf/sbi47_17b_sbsta47_9b_informal_note.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application%20/pdf/sbi47_17b_sbsta47_9b_informal_note.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application%20/pdf/sbi47_17b_sbsta47_9b_informal_note.pdf
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النهو  بتنفياذ أعماال التثقياا والتادريب وتوعياة عاماة اجلمهاور ومشااركته  بل  -18 
 ق قريسار اتفاه إىل املعلومات من أجل تعزيز اإلجراءات املتيذة يف إطووصول

مؤ ر األطرا  العامل دعا مؤ ر األطرا  يف دورتر احلادية والعشرين  معلومات أ ا ية: -74
النهاو  بتن يا   ابل بوص ر اجتماااب األطارا  يف ات ااق  رياس يف دورتار األوىل إىل ا تكشاا  

تعزياز مان أجال املعلوماات وتوعية عامة اجلمهور ومشاركتر ووصاولر إىل  أعمال التثقيي والتدريب
مااؤ ر األطاارا  العاماال بوصاا ر اجتمااااب . وأحااال (91)ات اااق  ريااساملت اا ة يف إطااار اإلجااراءات 

دورة اهليئااة التن ي يااة إىل اجلاازء األول ماان دورتاار األوىل  اا   املسااألة يف  األطاارا  يف ات اااق  ريااس
للهيئااة السااابعة واألربعااني ويف الاادورة . (92)عاان ذلااك تقريااروطلااب منهااا مااد  بالسااابعة واألربعااني 

علاا تعاديل عناوان  ا ا وات قات  ،(93) ا   املساألةالعمل خبتوص ال رعية للتن ي ، بدأ األطرا  
جيب أن تُقرأ  21-س أ/1من املقرر  83ال قرة يكون م هوماً أن أن  " علاثقييالبند ليشمل "ال
 من ات اق  ريس. 12ويف ضوء املادة  21-س أ/1من املقرر  82 ةال قر  القرتان مت 

حلقاة عمال وكما طلبات ذلاك  يئاة التن يا  يف دورهتاا الساابعة واألربعاني  اتنظم األماناة  -75
هلااا صاالة تعزيااز تن ياا  ات اااق  ريااس ماان خااالل أنشااطة الااالزس ا اذ ااا للوضاات قائمااة  إلجااراءات 

 ،لتن يااااا  ومبشااااااركة األطااااارا ارئااااايس  يئاااااة  لعمااااال مااااان أجااااال التمكاااااني املنااااااخي حتااااات توجيااااار 
واملهنياااني، واجلهاااات ذات التاالة املنشاااأة مبوجاااب االت اقيااة، واخلااايناء، والشااباب، اهليئاااات  و ثلااي
 .(94)املتلحةصاحبة 

 2018ينااااااير /كااااانون الثاين  26 لااااول آرائهاااام األطاااارا  واملراقبااااون إىل تقاااادمي  يودعاااا -76
 75حلقاة العمال املشاار إليهاا يف ال قارة العمل من أجال التمكاني املنااخي وموضاوعات دور خبتوص 

 .(95)ات اق  ريسالعمل من أجل التمكني املناخي يف إطار  ال  وكن أن تعزز تن ي و أعال  
 عملها بشأن     املسألة.النهو  بلتن ي  إىل ا تدعا  يئة  اإلجراء: -77

 http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx املعلومات املقدمة 

(under “sessions”, select SBI 48) 

 http://unfccc.int/8946 معلومات إضافية

 وتغّي املناخاملسائل اجلنسانية  -19 
قرر مؤ ر األطرا  يف دورتر الثانياة والعشارين مواصالة وتعزياز بارانمج  معلومات أ ا ية: -78

 الثالثاةاعتماد ماؤ ر األطارا  يف دورتار  .(96)أعاواس ةلاللااملساائل اجلنساانية ل ارتة عمل ليما بشاأن 
__________ 

  .83، ال قرة 21-س أ/1املقرر  (91)

  )ب(.24، ال قرة FCCC/PA/CMA/2016/3الوليقة  (92)

-http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/inانظر  (93)

session/application/pdf/informal_note_by_the_co-facilitators_art_12_of_the_pa_.pdf.  

 . 137، ال قرة FCCC/SBI/2017/19 الوليقة (94)

 أعال .  94انظر احلاشية  (95)

  .6، ال قرة 22-س أ/21املقرر  (96)

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/8946
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/informal_note_by_the_co-facilitators_art_12_of_the_pa_.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/informal_note_by_the_co-facilitators_art_12_of_the_pa_.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/informal_note_by_the_co-facilitators_art_12_of_the_pa_.pdf
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يف  ملساائل اجلنساانية والعشرين خطة عمل جنسانية لدعم تن ي  القرارات والوالايت ذات التلة 
 .(97)ت اقية اإلطاريةاالعملية 
 .(98)لتن ياا امات الاادورة الثامناة واألربعااني هليئاة  لتاازامن و اتعقد حلقااة عمال ألناااء الادورة  -79

حلقات العمل السنوية ألنااء موضوعات د وقرر مؤ ر األطرا  يف دورتر الثالثة والعشرين أن تستن
املشااااار إليهااااا يف اإل ااااهامات إىل  2019و 2018لعااااامي  األوىلفاااارتات الاااادورات الاااادورات يف 

 .(99)انيةأدان  واآلاثر القترية والطويلة األجل خلطة العمل اجلنس 80ال قرة 
واإلباااليف يف صااد ر الاجملااال ذي األولويااة املتمثاال يف يف إطااار  1-ماات النشااا/  اااء شااياً و  -80

لتقااادس اإىل اقاااب خطاااة العمااال اجلنساااانية، ُدعاااي األطااارا  ودعيااات املنظماااات املعتمااادة بتااا ة املر 
 نس والتحلياالسااب نااواب اجلااموزعااة  يلااي، مبااا يف ذلااك بياااانت بشااأن مااا  اا ا العاااس ا ااهامات 

، مت إيالء جالر النساء وال لت ري املناخ علااملتمايزة معلومات عن اآلاثر عند االقتضاء:  اجلنساين
يا ات نسانية يف  االعتبارات اجلإدماج و ؛ نياألصليوالسكان ا تماس خاص للمعتمعات اةلية 

 املنااااخي والعمااال مااان أجااال التمكااانيالتكياااي، والت  ياااي، وبنااااء القااادرات، وخطاااط وإجاااراءات 
 اجلنسااين يفوازن عزياز التاوالتكنولوجيا والتمويل، والسيا ات واخلطط الرامية إىل إحاراز تقادس يف ت

 .تشكيل الوفود الوطنية املعنية  ملناخ
فنيااة مااؤ ر األطاارا  يف دورتاار الثانيااة والعشاارين، ورقااة كمااا طلااب ذلااك و ااتعد األمانااة،   -81

. (100)ت اقياة اإلطارياةالإلدماج االعتبارات اجلنسانية يف مسارات العمل يف عملياة ااملداخل حتدد 
 يئاة ال ذي األولوياة املتمثال يف التما اك،  او  جُتاري يف إطاار اجملا 1-مت النشا/ جيم و شياً 

ت اقيااة اإلطاريااة الماات رؤ اااء اهليئااات املنشااأة مبوجااب ا حااواراً يف دورهتااا الثامنااة واألربعااني لتن ياا  ا
 توصيات حمتملة. ةوأيال نية الورقة ملناقشة النتائج املعروضة يف 

عان األنشاطة تنبثا  توصايات قاد  ةأبيا لتن يا  إىل اإلحاطاة علمااً ادعا  يئاة  اتُ  اإلجراء: -82
 أعال . 81-79الدورة املشار إليها يف ال قرات اجلارية ألناء 

FCCC/TP/2018/1 ة ت اقياااااااملااااااداخل إلدماااااااج االعتبااااااارات اجلنسااااااانية يف مسااااااارات عماااااال اال
 ةاإلطارية بشأن ت ري املناخ. ورقة فنية مقدمة من األمان

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.as املعلومات املقدمة 

px (under “sessions”, select SBI 48) 

 http://unfccc.int/8946, http://unfccc.int/10289 and معلومات إضافية

http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application

/pdf/170517_sbi_informal_workshop_summary_web.pdf 

__________ 

 . 6، ال قرة 23-س أ/3املقرر  (97)

 . 11، ال قرة 22-س أ/21وفقاً للمقرر  (98)

 . 23-س أ/3املقرر  (99)

  .13، ال قرة 22-س أ/21املقرر  (100)

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/8946
http://unfccc.int/10289
http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/170517_sbi_informal_workshop_summary_web.pdf
http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/170517_sbi_informal_workshop_summary_web.pdf
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 لجتماعات احلكومية الدوليةاخلاصة قرتتيبات ال -20 
ا اذ الرتتيبات الالزمة لالجتماعات احلكومية الدولية، تلتمس قتد  معلومات أ ا ية: -83

د إطار   ا البن ملسائل يفالتن ي . وتنظر  يئة التن ي  يف     ااألمانة  نتظاس توجيهات من  يئة 
 جدول األعمال.بنود من 
تنظيم الدورة الرابعاة والعشارين ملاؤ ر عن معلومات  FCCC/SBI/2018/7الوليقة وتتضمن  -84

روتوكاااول  طااارا  يف بملاااؤ ر األطااارا  العامااال بوصااا ر اجتماااااب األوالااادورة الرابعاااة عشااارة األطااارا ، 
ات ااق طارا  يف األجتمااب واجلزء الثالث من الدورة األوىل ملؤ ر األطرا  العامل بوص ر ا كيوتو،

لدورة ر األطرا ، وارين ملؤ  ريس، والعناصر املمكنة جلداول األعمال املؤقتة للدورة الرابعة والعش
الرتتيباااات و كيوتاااو،   الرابعاااة عشااارة ملاااؤ ر األطااارا  العامااال بوصااا ر اجتماااااب األطااارا  يف بروتوكاااول

 املمكنة للعزء الرفيت املستوى.
مباادأ التناااوب بااني اجملموعااات اإلقليميااة، الحااف مااؤ ر األطاارا  يف دورتاار  سمعاا و شااياً  -85

 يلي:مبا الثالثة والعشرين 
تشاارين  22إىل  11 ال اارتة ماان املنت ااب يف الاادورتني املقاارر عقاادمها يفالاارئيس  )أ( 

 يب؛الكاريالبحر أمريكا الالتينية ومنطقة من دول  يكون  2019الثاين/نوفمين 
تشااارين  20إىل  9املنت اااب يف الااادورتني املقااارر عقااادمها يف ال ااارتة مااان الااارئيس  )ب( 

 دول أورو  ال ربية ودول أخرى.ةموعة من  يكون  2020الثاين/نوفمين 
ورهتااا أن تنظاار يف دلتن ياا   يئااة اطلااب مااؤ ر األطاارا  يف دورتاار الثالثااة والعشاارين ماان و  -86

وأن توصاي بوضات أعال   85يف مسألة ا تضافة الدورات املشار إليها يف ال قرة الثامنة واألربعني 
الرابعااااة دورتاااار ويعتمااااد  يف مااااؤ ر األطاااارا  ينظاااار فياااار كااااي مشاااارواب مقاااارر بشااااأن  اااا   املسااااألة ل

 .(101)والعشرين
دورات اهليئات  تواتر يف دورهتا الرابعة واألربعني علا مزيد النظر يف يئة التن ي  وات قت  -87

الثامناة واألربعاني. و ايناريو ات التنظايم يف دورة  يئاة التن يا   2020العليا ال   تعقد بعد عاس 
دعام النظار قتاد امليزانياة علاا لتلاي اخلياارات آاثر عن  و تقدس األمانة معلومات أكثر ت تيالً 

 .(102)يف     املسائل
 يئااة دورة املتاالحة ماان غااري األطاارا ، شااددت اجلهااات صاااحبة وفيمااا يتعلاا  مبشاااركة  -88

ملباااادئ الشااامولية والشااا افية يف عملياااة األ ا اااية األمهياااة علاااا  (103)الساد اااة واألربعاااونالتن يااا  
 ااملتلحة من غاري األطارا  ومساامهاهتال علية للعهات صاحبة املشاركة وأمهية ت اقية اإلطارية الا

التن ياااا  يف دورهتااااا الساد ااااة واألربعااااني يف املااااداوالت بشااااأن املسااااائل املوضااااوعية. ودعاااات  يئااااة 
 كاانون الثااين/  31 لاول آرائهاا غري األطرا  تقادمي من األطرا  ومن املتلحة اجلهات صاحبة 

الثامناااة واألربعاااني تن يااا  دورة  يئاااة الالتقااادس اةااارز يف تقااادير مااادى علاااا وات قااات ، 2018ينااااير 

__________ 

 . 10-5، ال قرات 23-س أ/22املقرر  (101)

 . 157، ال قرة FCCC/SBI/2016/8انظر الوليقة  (102)

 . 116، ال قرة FCCC/SBI/2017/7الوليقة  (103)
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والنظار يف بشأن مشاركة أصحاب املتلحة مان غاري األطارا  ال رعية يئة اهلا تنتاجات تن ي   يف
 .(104)إمكانية زايدة تعزيز     املشاركة

، وكمااا طلباات ذلااك  يئااة التن ياا  يف دورهتااا األربعااني،  ااُتقدس األمانااة، ويف  اا ا السااياق -89
إشااراك املنظمااات ُ ااُبل   تلاايمباملتعلقااة  عاان تن ياا  اال ااتنتاجات (105)بتااوافر املااوارد، تقريااراً ر ناااً 

 .(106)2017-2016راقب يف العملية احلكومية الدولية لل رتة ذات مركز امل
توصااايات إىل والتقااادس بدعا  يئاااة التن يااا  إىل النظااار يف املساااائل التالياااة  اااتُ  اإلجاااراءات: -90

 ؤ ر األطرا ، حسب االقتضاء:الدورة الرابعة والعشرين مل
ملااؤ ر  ةعشاار  ةالرابعااالاادورة لاادورة الرابعااة والعشاارين ملااؤ ر األطاارا ، و ل رتتيباااتال )أ( 

ورة األوىل ث ماان الااد، واجلاازء الثالاااألطاارا  العاماال بوصاا ر اجتمااااب األطاارا  يف بروتوكااول كيوتااو
 ،ملؤ ر األطرا  العامل بوص ر اجتمااب األطرا  يف ات اق  ريس

إىل االنعقااد ت ري املناخ شأن حدة املعنية باألمم املتدعوة اجلهات املضي ة ملؤ ر  )ب( 
 تشارين الثاااين/ 20إىل  9ويف ال ارتة ماان  2019تشاارين الثااين/نوفمين  22إىل  11يف ال ارتة مان 

 ، علا التوايل؛2020نوفمين 
 ؛2020تواتر دورات اهليئات العليا بعد عاس  )ج( 
 احلكومية الدولية. غري األطرا  يف العمليةمن املتلحة إشراك اجلهات صاحبة  )د( 

FCCC/TP/2018/7 الرتتيبات اخلاصة  الجتماعات احلكومية الدولية 

.http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home املعلومات املقدمة 

aspx (under “sessions”, select SBI 48) 
 http://unfccc.int/8166 معلومات إضافية

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤ سية -21 
 لوظائا األمانة وعملياهتااملتواصل ال تعرا   )أ( 

و ااائي ا ااتعرا  يف دورهتااا احلاديااة والعشاارين قااررت  يئااة التن ياا   معلومااات أ ا ااية: -91
 .(107)ا علا أ اس  نويوعملياهتاألمانة 

توصاايات إىل مااؤ ر والتقاادس بدعا  يئااة التن ياا  إىل النظاار يف  اا   املسااألة  ااتُ  اإلجااراء: -92
 األطرا  يف دورتر الرابعة والعشرين، حسب االقتضاء.

__________ 

 . 120، ال قرة FCCC/SBI/2017/7الوليقة  (104)

 . كعزء من امل كرة بشأن الرتتيبات لالجتماعات احلكومية الدولية (105)

(106) FCCC/SBI/2014/8 225، ال قرة . 

 . 105، ال قرة FCCC/SBI/2004/19الوليقة  (107)

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/8166
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 تعلقة قمليزانيةسائل املامل )ب( 
علاا امليزانياة الينانةياة  (108)واف  مؤ ر األطرا  يف دورتر الثالثاة والعشارين  ا ية:معلومات أ -93

يف املساااامهات أن االنتباااا  إىل ودعاااا مجيااات األطااارا  يف االت اقياااة إىل  2019-2018ل ااارتة السااانتني 
طبقااااااً كاااااانون الثاين/ينااااااير مااااان كااااال عااااااس األول مااااان شاااااهر  يف مساااااتحقة الااااادفت امليزانياااااة األ ا اااااية 

 .2019و 2018و لكامل لعامي مسامهاهتا بسرعة ، ودفت (109)املالية اإلجراءاتمن )ب( 8 لل قرة
هباد  فنياة لتن يا ، عقادت األماناة حلقاة عمال اوعلا  امش الدورة السابعة واألربعني هليئاة  -94

يئااة التن ياا  . والحظاات  ت اقيااة اإلطاريااةالوشاا افية عمليااة ميزانيااة افعاليااة مناقشاة الساابل املمكنااة لاازايدة 
املتعلقااة  مليزانيااة، سااائل مهيااة امليف تعزيااز فهاام األطاارا  ألكاناات قااد أ ااهمت التقنيااة  أن حلقااة العماال 
. (110)الثامناااة واألربعاااني يئاااة التن يااا  دورة يف ال نياااة نتاااائج حلقاااة العمااال عااان يف التقريااار و اااو  تنظااار 

والشا افية واملعرفاة ال عالياة أهناا  تواصال النظار يف السابل املمكناة لازايدة إىل   يئة التن ي  أيضااً  وأشارت
 .(111)الثامنة واألربعني يئة التن ي  من دورة انطالقاً وال هم لعملية امليزانية اجلارية، 

كااااا لك، يف دورهتاااااا الساااااابعة واألربعاااااني، إىل احلاجاااااة إىل نظااااار  يئاااااة التن يااااا   وأشاااااارت  -95
وحتدياااد وا اااتنتاجات اهليئتاااني ال ااارعيتني املاااديرة علاااا امليزانياااة اهليئاااات آاثر قااارارات األطااارا  يف 

. و ااااتقدس األمانااااة املقااااررةتزايااااد عاااادد الااااوالايت اجلدياااادة واإلضااااافية أولااااوايت الااااوالايت، نظااااراً ل
معلومااات عاان الااُنهج املمكنااة إل ااناد األولااوايت وعاان آاثر قاارارات اهليئااات املااديرة علااا امليزانيااة 

 .(112)الثامنة واألربعنيدورهتا يف  يئة التن ي  نظر فيها كي تيئتني ال رعيتني لاهلوا تنتاجات 
الااا   ملعلوماااات الاااواردة يف الواثئااا   دعا  يئاااة التن يااا  إىل اإلحاطاااة علمااااً  اااتُ  اإلجراء: -96

 ةتوصااية أبياا، والوايً شاا  ةالتن ي ياا ةقاادمها األمينااتللاادورة وأيااة معلومااات إضااافية ذات صاالة أُعاادت 
د ا الادورة بحثهاا وتعتماتلكاي املسائل اإلدارياة واملالياة بشأن قررات املإجراءات الزمة يف مشاريت 

 ر اجتماااااب لعامااال بوصاااااألطااارا  الااادورة الرابعاااة عشااارة ملاااؤ ر و الرابعاااة والعشااارون ملاااؤ ر األطااارا  
 .األطرا  يف بروتوكول كيوتو

FCCC/SBI/2018/2 يزانيااة. ة املاليااة وشاا افية عمليااحلقااة عماال تقنيااة بشااأن ُ اابل زايدة فع
 تقرير مقدس من األمانة

FCCC/SBI/2018/INF.2 ديرة علاااائاااة املاااالااانُاُهج املمكناااة لتحدياااد األولاااوايت وآاثر قااارارات اهلي 
 مانةن األمامليزانية وا تنتاجات اهليئات ال رعية. م كرة مقدمة 

FCCC/SBI/2018/INF.3   2017اس ايل لعالينامج واألداء املأنشطة األمانة وأ م أنشطة تن ي .
 تقرير  نوي مقدس من األمانة

FCCC/SBI/2018/INF.4 ماااال ل اااارتة ج العالتعزياااازات املمكنااااة لعاااار  امليزانيااااة الينانةيااااة وباااارانم
 . م كرة مقدمة من األمانة2021-2020السنتني 

FCCC/SBI/2018/INF.6  ماان  قدمااة. ماا كرة م2018نيسااان/أبريل  13حالااة االشاارتاكات يف
 األمانة

 http://unfccc.int/1065 and http://unfccc.int/9928 معلومات إضافية

__________ 

  .23-س أ/21املقرر  (108)

 . ، املرف  األول1-س أ/15املقرر  (109)

 . 148، ال قرة FCCC/SBI/2017/19الوليقة  (110)

 . 147، ال قرة FCCC/SBI/2017/19الوليقة  (111)

 . 149، ال قرة FCCC/SBI/2017/19الوليقة  (112)

http://unfccc.int/1065
http://unfccc.int/9928
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 مسائل أخرى -22 
 مسائل أخرى تنشأ ألناء الدورة.إطار   ا البند من جدول األعمال أي يف  ُتبحث  -97

 التقرير املتعل  هبااختتايف الدورة و  -23 
وبعااد ، وتعتمااد فياار كااي تنظاار لتن ياا   ا يئااة التقرياار املتعلاا   لاادورة علااا عاار  مشاارواب يُ  -98

 ة.الرئيس اختتاس الدور ذلك يعلن 
    


